
 

 آموزش تست ترموستات کولر گازی به زبان ساده

ن مردم تبدیل اند و به ییک از پر استفادههای اخیر به شدت محبوب شدهکولرهای گازی در سال ترین وسایل رسمایشی در بیر

، های زیادی به بازار عرضه یماند. این وسیله در مدلشده  دیگر پس از گذشت مدتی
ی

شود. کولر گازی هم مثل تمایم وسایل خانیک

و بازبینن نیاز دارد. ییک از مشکالتی که ممکن است برای این وسیله به وجود بیاید، مشکالت مربوط به  کولرگازی  تعمیر  به

توانید دلیل این یم گازی  کولر   ترموستات تست افتد، اما باترموستات آن است. ترموستات کولر گازی پس از مدتی از کار یم

 .موقع اقدام به تعمیر یا تعویض آن کنیدع را متوجه شوید و بتوانید بهموضو 

قبل از اینکه به رساغ تست ترموستات کولر گازی برویم، بهیی است با ترموستات کولر گازی، وظیفه آن و انواع ترموستات آشنا 

 .شویم

 ترموستات کولر گازی چیست؟

سور و متعادل کردن دما را بر  ترموستات ییک از قطعات کولر گازی است که وظیفه قطع و وصل کردن جریان برق ورودی به کمیر

سور را وصل یم کند و دمای محیط را خنک خواهد عهده دارد. زماتن که دمای محیط افزایش یابد، کولر گازی جریان برق کمیر

ی کندجریان برق را قطع یم کرد. سپس وقنی که هوا خنک شد، دوباره  .کند تا از مرصف تی رویه برق جلوگیر

 

ولر گازیانواع ترموستات ک  

ها یعنن ترموستات مکانییک و ترموستات شود. در ادامه به برریس دو مورد از آنترموستات کولر گازی در انواع متفاوتی تولید یم

ونییک یم پردازیمالکیی : 

 1.ترموستات مکانییک

ن شناختترموستات مکانییک براساس اصل انبساط مایعات کار یم ن نیر شود. در این ترموستات یک ه یمکند و با نام ترموستات موییر

ن به دیافراگم منتقل خواهد شد و  ن دمای سنسور، مایع از لوله موییر
ن و دیافراگم قرار دارد. با باال رفیی عدد سنسور، لوله موییر

سور را قطع و وصل کندباعث یم ی باز و بسته شود و جریان برق کمیر
 .شود یک کلید فین
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ونییک2 .  ترموستات الکیی

ییک دستور قطع و وصل جریان برق را به رله  این ترموستات اطالعات دما را از سنسور دریافت کرده و به وسیله جریان الکیی

 .کندمینیاتوری ارسال یم

 

 کند؟ترموستات کولرگازی چطور کار یم

و عملکرد کولر گازی است. اما این وظیفه به چه صورتی  گازی  کولر   دمای تنظیم در ابتدای مقاله گفتیم که وظیفه ترموستات

شود. وظیفه شود؟ تقریبا تمایم کولرهای گازی دارای یک ریموت هستند که دمای دستگاه توسط آن تنظیم یمانجام یم

به عدد تنظیم شده رسید، جریان برق را قطع کند و در صورتی که دمای محیط با عدد  ترموستات این است که زماتن که دما 

سور را وصل کند   .تنظیم شده تفاوت داشت، دوباره مدار برق کمیر

ی ترموستات کولر گازی  محل قرارگیر

ی باید ن ی محل برای تست ترموستات کولر گازی، قبل از هرچیر و ترموستات آن را برریس کنیم. در صورتی که  گازی  کولر   قرارگیر

ی بهبود خواهد یافت  .ترموستات کولر گازی در محل درسنی نصب شده باشد، عملکرد کولر گازی هم به شکل چشمگیر

 :نکات زیر را در زمان نصب ترموستات کولر گازی رعایت کنید

 .تات باید در محیل نصب شود که در معرض تابش نور مستقیم خورشید نباشدترموس .1
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 .کند قرار ندهیدها عبور یمترموستات را در مناطقی مثل اطراف در و پنجره که جریان باد از آن .2

ی کنید .3 سور جلوگیر ن باشید تا از آسیب به کمیر  .حتما از تنظیم بودن ترموستات مطمی 

 

 

 یعالئم خراتی ترموستات کولر گازی پنجره ا

ترین عالمت خراتی ترموستات کولر گازی، از کار افتادن سنسور آن است. در صورتی که سنسور ترموستات کولر گازی از کار مهم

 .تواند درجه حرارت محیط را به درسنی تشخیص دهد و دما را بیشیی یا کمیی از دمای واقیع نمایش خواهد دادبیافتد، نیم

 خراتی ترموستات کولر گازی پنجره ای قدییم

در صورتی که تست ترموستات کولر گازی را به صورت مرتب انجام ندهید، ممکن است باعث خراتی ترموستات و مشکالت پس 

آید و دلیل آن خراتی ترموستات است این است که کولر گازی به ز آن شود. ییک از مشکالتی که برای کولرهای گازی پیش یما

کند. در صورتی که ترموستات خراب شود عمال هیچ نظارتی بر روی دمای محیط وجود نخواهد داشت و صورت یکرسه کار یم

سور هیچوقت قطع نیم شود که دمای محیط بیش از حد رسد شود و در نهایت منجر موضوع باعث یم شود. اینجریان برق کمیر

سور خواهد شد  .به خراب شدن کمیر

های ساعت بچرخانید. در صورتی ترین روش برای تست ترموستات این است که پیچ تنظیم آن را در جهت خالف عقربهساده

 .شده و باید آن را تعویض نماییدکه کولر خاموش نشود نشان دهنده این است که ترموستات خراب 

 



 

 نحوه تست ترموستات کولر گازی

های مختلقن تست کنید تا بتوانید دلیل آید بهیی است که آن را به روشالبته زماتن که یک مشکل برای کولر گازی به وجود یم

 :مشکل را به صورت دقیق پیدا کنید. برای تست ترموستات کولر گازی به روش کامال دقیق به ابزارهای زیر نیاز خواهید داشت

 اهم میی  .1

 یخ خرد شده .2

 ترموستات .3

پس از فراهم کردن لوازم مورد نیاز، مراحل تست ترموستات کولر گازی را به صورت قدم به قدم دنبال کنید تا دلیل به وجود 

 :آمدن مشکل را به صورت دقیق متوجه شوید

 نباشد .1
ی

 و یا شکستیک
ی

ن ترموستات را به دقت برریس کنید که دارای هیچگونه بریدگ  .ابتدا لوله موییر

 .های ساعت بچرخانیدنتها در جهت خالف عقربهترموستات را تا ا .2

های اهم میی منحرف شوند، نشان میی را به فیش اتصال ترموستات وصل کنید. در صورتی که عقربههای رابط اهمسیم .3
 .دهنده این است که ترموستات وصل است

ز مدتی جریان آن قطع خواهد شد بالب ترموستات را داخل ظرف یخ قرار دهید. در صورتی که ترموستات سالم باشد، پس ا .4
ن قطع خواهند شدهای اهمو عقربه  نیر

 .میی

های آن مجددا های ساعت بچرخانید. در صورتی که ترموستات سالم باشد، عقربهدوباره ترموستات را در جهت عقربه .5
 .منحرف خواهند شد

توانید این تست برای ترموستات باالی صفر است و در صورتی که ترموستات موردنظر شما از نوع زیر صفر باشد، نیم: نکته

رسد و جریان تست ترموستات کولرگازی را با استفاده از این روش انجام دهید زیرا دمای ترموستات با کمک یخ به زیر صفر نیم

ید زیر صفر وصل کنید و  ایط بهیی است بالب ترموستات را به اواپراتور یک دستگاه تیی آن هیچوقت قطع نخواهد شد. در این رسی

 .تست را تکرار نمایید

 
 

 تنظیم ترموستات اسپلیت

سور باشد. در صورتی که دمای محیط به دماترموستات کولر گازی دارای یک نقطه تنظیم و یک تفاضل یم ی وصل برسد، کمیر

سور قطع خواهد شد. اختالف این کولر گازی روشن یم  که دمای محیط به دمای قطع برسد جریان برق کمیر
شود و در صورتی



 

شود. نقطه تنظیم هم همان دمای موردنظر شما برای عملکرد کولر شناخته یم Differential دو نقطه تحت عنوان تفاضل یا

 .گازی است

ایط اگر  ۲۵نید که تفاضل روی دو درجه سانتیگراد وجود دارد و نقطه تنظیم هم مثال تصویر ک درجه سانتیگراد است. در این رسی

وع به فعالیت خواهد کرد و با رسیدن دمای آن به  ۲۷دمای محیط به  ن خاموش  ۲۳درجه سانتیگراد برسد کولر گازی رسی درجه نیر

سور کولر گازی خاموش و روشن خواهد شد خواهد شد. در نظر داشته باشید که اگر دمای تفا  از این مقدار باشد، کمیر
ضل کمیی

 .یابدو عمر آن کاهش یم

 سخن نهات  

باید بدانید را در اختیار شما قرار دادیم. در صورتی که در این مورد  گازی  کولر   ترموستات تست در این مقاله تمایم نکاتی که برای

ن مطلب با ما در ارتباط باشید. کارشناسان آچاره در کوتاههرگونه سوایل دارید، یم ترین زمان توانید از طریق قسمت نظرات همیر

 .ت شما پاسخ خواهند دادممکن به تمایم سواال 
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